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कोण होता जॅक कुस्टो?  

1920 मध्ये जॅक कुस्टो आणण त्याि ेकुटुांब न्यूयॉकस  
शहरात राहात होते.   

जॅक आणण त्यािा मोठा भाऊ वपयेर-आन्तवाि याांिा 
वेस्ट पांिाण्णवव्या रस्त्यावर आपल्या घरासमोर स्टीक 
बॉल हा खेळ खेळायला आवडत असे.   



स्टीकबॉल सोडले तर जॅकला खेळायला फारसे आवडत 
िसे. तो हडकुळा, अशक्त आणण इतर मुलाांमध्ये बुजणारा 
मुलगा होता. वपयेर-आन्तवाि हाि त्यािा घनिष्ट शमत्र होता.  

त्या उन्हाळ्यात घरच्छयाांिी, दोघा भावाांिा व्हरमााँट 
शहरातील एका शशबबरात पाठवले. नतथे घोडसे्वारी करतािा 
एकदा जॅकला घोड्यािे जशमिीवर पाडले. यािांतर, त्यािे पुन्हा 
घोडसे्वारी करण्यास िकार ददला.  

शशक्षा म्हणूि जॅकला तळ्यातील पािे, फाांद्या बाहेर काढूि 
तळे स्वच्छछ करण्यास पाठवले. यामुळे मुलाांिा स्वच्छछ पाण्यात 
पोहता आले असते.  

या तथाकचथत शशक्षेिे जॅकि ेआयुष्य कायमि ेबदलूि 
गेले.  

जॅकिे बुड्या मारूि पाण्यािा तळ गाठण्याि ेप्रयत्न 
केले. त्याला तेथील जग पाहायि ेहोते. पण पाणी एवढे 
गढूळ होते की त्याि ेडोळे िरुिरुू लागले. त्याला 
आपल्या हातापशलकडि ेकाहीही ददसत िव्हते.  

तरीही त्याला पाण्याच्छया तळाला राहायि ेहोते. शक्य 
नततका वेळ त्यािे श्वासोच्छ्वास रोखिू धरला.    



त्यािे पोकळ िळकाांड्यातूि श्वास घेण्यािा प्रयत्नही 
करूि पादहला. पण त्यािा फारसा उपयोग झाला िाही.  

पाण्याखाली पोहतािा जॅकला मुक्त असल्यागत वाटत 
होते. मग त्यािे दर ददवशी तळ्यात पोहायिा आिांद 
लुटला.  

वयािे प्रौढ झाल्यावर, जॅकिे पाण्याखाली बुडी 
मारणे, श्वास घेणे, फफल्म चिबत्रत करणे ही आणण 
जगण्यािी िविवी तांत्र ेआत्मसात केली. आपल्या 
बुजरेपणावर नियांत्रण शमळवूि तो जगातील एक प्रशसद्ध 
व्यक्ती, सवोच्छि ववक्री असलेल्या पुस्तकािा लेखक, 
ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फफल्मनिमासता आणण दरूचित्रवाणी 
तारा बिला. जॅकिे जगभरातील लाखो, कोट्यवधी 
लोकाांिा समुद्री जीव वैववध्याि ेदशसि घडवले.   

प्रकरण 1 

गनतमाि 

                      जॅक कुस्टोिा जन्म      

                      11 जूि 1910 रोजी,    

                      अटलाांदटक  

                      महासागर  

                      फकिाऱ्यापासूि 50  

                      मैल दरू असलेल्या  

                      एका छोट्याशा  

                      शहरात झाला.  

                      काही काळािे, त्याि े  

                      आईवडील 
एशलझाबेथ आणण डॅनियल हे जॅक ला आणण 
त्याच्छया मोठ्या भावाला, वपयेरला घेऊि पॅररसला 
आपल्या घरी परतले.  



डॅनियल पॅररसमधील एका अमेररकी करोडपती व्यक्तक्ति े
वकील आणण वैयक्तक्तक मदतिीस होते. आपल्या 
कामानिशमत्तािे ते सतत आपल्या वररष्ाांसोबत फफरतीवर 
असत. त्यामुळे जॅकच्छया बालपणी कुस्टो कुटुांबािी 
भटकां ती सुरू अस.े जॅकच्छया त्याकाळच्छया आठवणीांिुसार 
तो रेल्वेगाडीच्छया झुकझुक आवाजासोबत झोपत असे.  

जॅक अशक्त होता आणण बऱ्यािदा आजारी पडत 
अस.े पण तो मिािे निग्रही होता. लहािपणी तो 
आपल्या कुटुांबबयाांसमवेत ड्यूववले येथील समुद्रफकिारी 
एका ररसॉटसमध्ये गेला होता. नतथे तो पोहायला 
शशकला, वयाच्छया केवळ िौथ्या वर्षी. 1914 साली 
पदहले महायुद्ध सुरू झाले. जमसि सैन्यािे फ्ाांसवर 
हल्ला केला. डॅनियलि ेवररष् अमेररकेस परतले. यामुळे 
जॅकि ेवडील बेरोजगार झाले.  

जमसि सैन्यािे शहराला वेढा घातला. पॅररसवासीय 
बिटीश आणण दोस्तराष्ट्ाांसोबत त्याांच्छयाशी लढा देत 
होते. शकेडो टॅक्स्या शहर आणण युद्धस्थळ याांच्छया 
दरम्याि सैनिकाांिी आणण रसदिी िे-आण करत 
होत्या.  



फ्ाांसि ेसरकार पॅररस सोडूि गेले आणण त्याांिी 
बोदो या शहरास आपली राजधािी बिवले. जमसि 
सैन्यािे पॅररस जजांकले िाही, परांतु त्या शहरात राहाणे 
लोकाांिा कठीण झाले.   

नतथे खाद्यपदाथस, पाणी आणण वीज याांध्ये कपात 
करण्यात आली. लोकाांिा या गोष्टी अगदीि मयासदीत 
स्वरुपात शमळू लागल्या. जमसि झपेेशलि ववमािे 
सतत पॅररसवर बााँबवर्षासव करत होती.   



झेपेशलि 

सांशोधक काउां ट फक्तड सिांड वॉि झपेेशलि याांच्छया िावावरूि 
ओळखली जाणारी ही महाकाय ववमािे शकेडो फूट लाांबीिी 
होती. त्याकाळातील इतर प्रकारच्छया ववमािाांपेक्षाही जास्त 
उांिीवर ती उडू शकत. बळकट पोलादी साांगाड्यावर कापडाांि े
आवरण ताणूि बसवूि ही ववमािे बिवत. याच्छया आत वायुिे 
भरलेल्या वपशव्या असत. यामुळे ववमाि उांिावर िेण्यास मदत 
होई. ववमािाबाहेर लावलेले इांजजि ववमािाला पुढे िेत असे.   

झपेेशलि ववमािाांिी पदहल्या महायुद्धादरम्याि लांडि आणण 
पॅररसवर बााँबफेक केली. त्याांिा िेम अिकू िसला तरी ही 
ववमािे कमी वेळात मोठ्या प्रमाणात बााँब टाकू शकत असे.  

युद्ध सांपल्यावर, झपेेशलि ववमािाांिा वापर प्रवासी 
वाहतुकीसाठी केला जाऊ लागला. ते अटलाांदटक 
समुद्राच्छया दोि फकिाऱ्यावर प्रवाशाांिी िे-आण करू 
लागले. 1937 साली, न्यू जसीमध्ये दहांडिेबगस झपेेशलि 
ववमािात स्फोट झाला आणण मग झपेेशलि ववमािाांि े
युग सांपुष्टात आले.   



वयाच्छया सातव्या वर्षी, जॅक 
आणण त्याि ेकुटुांबीय आपल्या मूळ 
गावी परतले.  

1918 साली, वसांत ऋतूत, जमसि 
सैन्यािे पॅररस ताब्यात घेण्यािा 
शवेटिा प्रयत्न केला. पण यावेळी 
फ्ाांसच्छया सैन्याच्छया मदतीला बिटीश 
आणण अमेररकी सैन्य होते. त्यामुळे 
जमसि सैन्याला माघार घ्यावी 
लागली. वर्षसअखेरीस, युद्ध समाप्त 
झाले. 1919 साली तशी औपिाररक 
घोर्षणाही करण्यात आली.  

युद्ध सांपल्यावर, डॅनियल 
अमेररकी करोडपती युजीि दहचगन्स 
याांच्छयासाठी काम करू लागले. 1920 

साली कुस्टो कुटुांब श्रीयुत दहचगन्स 
याांच्छयासोबत न्यूयॉकस ला आले. 
अटलाांदटक समुद्रातील दहा 
ददवसाांच्छया प्रवासात जॅक आपल्या 
कोशातूि बाहेर येऊ लागला.    

त्यािे जहाजाच्छया कमसिाऱ्याांशी मैत्री केली 
आणण जहाजाच्छया कािाकोपऱ्यात भटकां ती केली.  



अमेररकेत जॅकिा मोठा भाऊ त्यािा एकमेव आणण 
खरा शमत्र होता. वपयेर आन्तवाि कुस्टो स्वत:ला पॅक 
(पीएसी) म्हणवत असे. पॅक हा शब्द त्याच्छया िावािी 
आद्याक्षरे शमळूि बितो. आपल्या मोठ्या भावासारखां 
जॅकही आपल्या सांपूणस िावािी आद्याक्षरे जुळवूि 
स्वत:ला जॅक म्हणवू लागला. हे िाव ऐकायला 
अमेररकी वाटत असे.  

त्या उन्हाळ्यात, जॅक आणण वपयेर व्हरमााँट शशबबरात 
गेले. नतथे जॅक, पाण्याखाली मुक्तपणे पोहतािा श्वास 
कसा घेता येईल, यावर वविार करू लागला.  

1923 साली कुस्टो कुटुांब फ्ाांसला परतले. जॅकिे तीि 
मदहिे पुरतील एवढा पैसा साठवूि एक जुिाट हातािे 
फफरवूि िालणारा कॅमेरा खरेदी केला. घरी    
पोहोिताि त्यािे कॅमेऱ्याि ेआतील भाग        
उघडले आणण मग पुन्हा जोडले.  

हातात कॅमेरा येताि जॅकिा बुजरेपणा िाहीसा होऊ 
लागला. कॅमेऱ्याच्छया शभांगात डोकावतािा तो कुणाशीही 
बोलू शकत असे, अगदी सुांदर मुलीांशीसुद्धा. त्यािे अिेक 
शमत्र जोडले आणण ते शमळूि फफल्म बिवू लागले. 
वयाच्छया िौदाव्या वर्षी, त्यािे आपल्या िलुत भावाच्छया 
लग्िािी पदहली फफल्म बिवली.  

जॅकला शाळा आवडत िसे. परीक्षेत त्याला िाांगले गुण 
शमळत िसत. वगासत गुपिपु बसण्यापेक्षा त्याला फफल्म 
बिवण्यात रस होता. एकदा तो शाळेत जजन्याच्छया खाली 
असलेल्या णखडक्याांच्छया कािा फोडत असतािा पकडला 
गेला.  



तो म्हणाला की तो फक्त प्रयोग करत होता आणण तपासत 
होता की दगड हलक्या हातािे आणण जोरात फेकला तर 
काय फरक पडतो.   

हा प्रयोग जॅकिे सतरा णखडक्याांवर केला. पररणामी, 
त्याला शाळेतूि काढण्यात आले.  

जॅकच्छया आईवक्तडलाांिी त्यािा कॅमेरा ताब्यात घेतला 
आणण त्याला 250 मैल दरू एका कडक शशस्त पाळणाऱ्या 
निवासी शाळेत पाठवले. कॅमेरा जवळ िसल्यामुळे जॅक 
नतथे आपले लक्ष कें द्रीत करू शकला. 1929 साली, 
एकोणीस वर्षाांच्छया जॅकिे पदवीि ेशशक्षण पूणस केले.  

पुढल्याि वर्षी तो फ्ाांसच्छया िौदलात भरती झाला.  
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                          ववखुरलेली स्वप्िे 

िौदलात जॅकला तोफखान्याि ेप्रशशक्षण देण्यात आले. 
त्याच्छयावर लढाऊ जहाजाांच्छया हत्यारािी जबाबदारी होती. 
प्रशशक्षण यशस्वीररत्या पूणस करूि इतर प्रशशक्षणाथींसोबत 
त्याला वर्षसभरासाठी एका जहाजावर नियुक्त करण्यात आले. 
त्या जहाजािे जगाला प्रदक्षक्षणा घातली. फ्ाांसच्छया िौदलात 
हा दौरा आवश्यक मािला जात असे. हा दौरा मोठा 
रोमाांिकही असे.  

आपला आवडता कॅमेरा 
पुन्हा हाती येताि जॅक एका 
रोमाांिक आयुष्यासाठी सजज 
झाला.  



जॅकिे दक्षक्षण प्रशाांत महसागरातील मोती शोधणाऱ्या 
पाणबुड्याांपासूि जपािच्छया फकिाऱ्यावरील देखावे आपल्या 
कॅमेऱ्यात कैद केले. त्याांिे जहाज कॅशलफोनिसयात होते तेव्हा 
त्यािी भेट काही हॉलीवुड ताऱ्याांशी झाली. फ्ाांसला 
परतल्यावर त्यािे कॅमेऱ्यात कैद केलेल्या छायाचित्राांवरूि 
एक फफल्म बिवली आणण ती आपल्या शमत्राांिा व 
कुटुांबबयाांिा दाखवली.  

पण जॅक ददघसकाळपयांत घरी राहू शकला िाही. 1933 

साली िौदलािे त्याला एका दरूच्छया दठकाणी नियुक्त 
केले. जपािच्छया दौऱ्यादरम्याि त्यािी भेट हेन्री 
मेलक्योर या फ्ें ि व्यावसानयकाशी झाली. श्रीयुत 
मेलक्योर एयर शलजक्वड िावािी कां पिी िालवत होते. 
ही कां पिी उच्छि दाबाखाली रुपाांतररत द्रव हवा बिवूि 
ववकत असे.  

ही द्रव हवा एखाद्या भाांड्यात साठवत असत. खरांतर 
हवा सवसत्र स्वच्छछांदपणे वाहात असते. पण उच्छि 
दाबाखाली नतला मोठ्या प्रमाणात छोट्या वपांपात भरूि 
ठेवता येते.  



श्रीयुत मेलक्योरिी ही द्रव हवा पाण्याखाली श्वास 
घेण्यासाठी उपयोगी पडू शकेल, अशी कल्पिा जॅकला सुिली. 
पोकळ िळकाांड्यापेक्षा हा उपाय त्याला सरस वाटला.  

जॅकला उड्डाणात रस होता. तो आभाळात उांिावर 
जाऊि जशमिीवरिी छायाचित्र ेकाढत असे. सहा 
मदहन्याांत जॅकि ेप्रशशक्षण आणण अभ्यास पूणस होत आले.   

पण 1936 सालातील एका पावसाळी ददवशी एक 
भयांकर घटिा घडली. डोंगराळ भागात आयोजीत केलेल्या 
आपल्या शमत्राच्छया लग्िसमारांभात सहभागी होण्यासाठी 
जॅकिे आपल्या वक्तडलाांिी स्पोट्सस कार घेतली. घाटातील 
वळणावरूि जातािा कारच्छया समोरील ददवे अिािक बांद 
झाले.  

श्रीयुत मेलक्योर याांिी 
सतरा वर्षाांिी मुलगी शसमॉि 
दक्षक्षण फ्ाांस आणण 
जपािमध्ये वाढली होती. ती 
अस्खशलत फ्ें ि आणण 
जपािी भार्षेत बोलत असे. 
नतच्छया आजोबा, पणजोबाांिी 
िौदलात अॅडशमरल पदावर 
काम केले होते. नतला 
समुद्रात साहसी कामे करत 
आयुष्य घालवायि ेहोत.े 
पदहल्या भेटीत जॅक आणण 
शसमॉि याांच्छयात फारसा 
सांवाद झाला िाही. लवकरि 
ते पुन्हा एकदा भेटले.  

फ्ाांसला परतल्यावर जॅकिे िौदलाच्छया ववमाि दलात 
नियुक्ती माचगतली. त्याला वैमानिक बिायि ेहोते.  



जॅक कारसोबत एका खड्ड्यात जाऊि पडला. सुदैवािे 
रस्ता सुमसाि होता, त्यामुळे दसुरी कोणती कार त्याला 
चिरडूि गेली िाही. पण नतथे त्याला मदत करायलाही 
कुणी िव्हते.   

जॅकला वाटले की त्यािा मतृ्यू समीप आला. आपल्या 
वेदिा ववसरूि तो लटपटत, राांगत कसातरी एका 
घरािजजक पोहोिला. अखेरीस जेव्हा तो हॉस्पीटलमध्ये 
पोहोिला तेव्हा डॉक्टराांिी त्याला त्याि ेहात खपू जखमी 
झाल्याि ेम्हटले. त्याच्छया हातािी हाड ेअिेक दठकाणी 
तुटली होती.  

  त्याच्छया एका हाताला जांतुसांसगस झाला होता. सांसगस पसरू िये 
म्हणूि, डॉक्टर तो हात कापूि टाकायिा वविार करत होते.  

जॅकिे िकार ददला. हात कापण्यापेक्षा आपण मरण पत्करू 
असे त्यािे निक्षूि साांचगतले.  

काही मदहिे वेदिामय शारीररक उपिार घेतल्यावर जॅकमध्ये 
आश्चयसकारक सुधारणा ददसूि आली. पण त्यािा एक हात 
आयुष्यभर वाकडा-नतकडाि रादहला.   

वैमानिक बिण्याि ेजॅकिे स्वप्ि नछन्िववनछन्ि झाले.   



प्रकरण 3 

        सी मस्केदटअसस (सागरी सैनिक) 

या अपघातातूि पूणस बरे होण्यासाठी सव्वीस वर्षाांिा जॅक 

अिेक मदहिे पॅररसमध्येि आपल्या कुटुांबबयाांसोबत रादहला. 
त्या दरम्याि, एके रात्री तो हेन्री मेलक्योर याांच्छया घरी एका 
मेजवािीसाठी गेला. त्यावळेी त्यािा कॅमेरा िालू होता. 
त्याला एक सोिेरी केसाांिी सुांदर तरूणी ितृ्य करतािा 
ददसली. ती शसमॉि होती. जॅक आणण शसमॉि याांिी बराि 

वेळ गप्पागोष्टी केल्या. ते एकमेकाांकड ेआकवर्षसत झाले.  

जॅक पूणस बरा झाला आहे, अस ेिौदलाला वाटले तेव्हा 
त्याांिी जॅकिी िौदलाच्छया टुलॉि या तळावर नियुक्ती केली. 
पण शसमॉिशी असलेला त्यािा सांवाद सांपला िाही. ती 
त्याला भेटायला अिेकदा टुलॉिला आली. दोघे समुद्रात 

पोहायला जात. त्याांिा एकमेकाांबद्दल प्रेम वाटू लागले.  

वर्षसभरािे,, 1937 साली जॅक आणण शसमॉि याांि े
लग्ि झाले. हे जोडपे दक्षक्षणेत परतले आणण समुद्र 
फकिाऱ्यापासूि सहा मैल दरू िौदलाच्छया टुलॉि 
तळािजजक स्थानयक झाले. पुढल्या वसांत ऋतूत 
त्याांिा मुलगा जयााँ शमशलेिा जन्म झाला.  



जॅकला टुलॉि िौदल तळावर तोफखािा प्रशशक्षक म्हणूि 
नियुक्त केले होते. त्यािे आपले शारीररक उपिार सुरुि 
ठेवले, पण त्याच्छया वेदिा काही बांद होत िव्हत्या. पण 
जॅकिे वेदिाशामक गोळ्या घ्यायला िकार ददला. तो 
लवकर थकूि जात असे. 1936 सालच्छया पािगळीच्छया 
ऋतूत, जॅकपेक्षा वयािे मोठे असलेले एक अचधकारी फफलीप 
ताशलयेझ याांिी सुिवले की जॅकिे भूमध्यसमुद्रात पोहोयला 
हवे. ते त्याच्छयासाठी फायदेशीर ठरेल. िौदलाच्छया 
हॉस्पीटलमध्ये तो जेवढे शारीररक उपिार घेत होता, 
त्याच्छया तुलिते पोहणे हे कमी त्रासाि ेहोते. मग एके 
ददवशी काम सांपल्यािांतर ते दोघेजण भूमध्यसमुद्रात 
पोहायला गेले. ताशलयेझ बरोबर बोलत होता.  

जॅकला समुद्रात पोहायला मौज वाटू लागली. दोघा 
अचधकाऱ्याांमध्ये मैत्री झाली आणण ते काम सांपल्यावर 
नियशमतपणे पोहायला जाऊ लागले. जॅक जजतका जास्त 
पोहला, नततकेि त्याि ेशरीर बळकट होत गेले.  

समुद्रात पोहूि जॅकिा व्यायाम होत असे. ताशलयेझ 
पाण्याखाली माशाांिी शशकार करत असे. त्यावेळी तो 
डोळ्याांवर गॉगल िढवत असे, रबरच्छया तुकड्याांिी झाकलेले 
आणण करवतीच्छया पात्याांिी बिलेले कल्ले पायाांत घालत 
अस.े तो प्लास्टीकच्छया पाइपच्छया एका तुकड्याला इांग्रजी J 
अक्षराच्छया आकारासारखे वाकवूि श्वास घेण्याि ेिळकाांड े
बिवत अस.े  

कधी कधी तो                          
पकडलेल्या माशाांिा                          
खडकाळ फकिाऱ्यावरि शशजवूि जॅकसोबत खात असे. 
एकदा पोहोतािा त्यािे आपले गॉगल, िळकाांड ेआणण 
कल्ले जॅकला उधार ददले. यामुळे जॅकि ेआयुष्य कायमि े
बदलूि गेले.  



पोहतािा आपल्या शरीराखाली ददसणारे शैवाल, समुद्री 
गवत आणण  विस्पती पाहूि तो आश्चयसिकीत झाला. 
त्यािे पूवी कधीही ि पादहलेले रांगीबेरांगी मासे पादहले, 
प्रत्येक खडकावर पसरलेले तारामासे पादहले. जॅकला समुद्री 
अचिसि या जीवाि ेबारीक जाांभळे काटेही अगदी स्पष्ट ददसू 
लागले.   

जॅकिे जशमिीकड ेिजर फफरवली. नतथे लोकाांिी 
गदी, धडधडत जाणाऱ्या गाड्या आणण ववजेच्छया ददव्याांि े
खाांब ददसले. त्यािे पुन्हा पाण्याखाली वीस फूट 
खोलवरच्छया मोहक दृश्यावर िजर टाकली. असे ववश्व 
त्यािे पूवी कधीही पादहले िव्हते.   



बालपणी उन्हाळी शशबबरात तळ्यात पोहोतािा जसे त्याि े
भाि हरपत असे, तसेि त्याला आताही वाटू लागले.   

ताशलयेझिे जॅकिी भेट आपला शमत्र फे्डररक ड्युमासशी 
घालूि ददली. फे्डररकला सवस डीडी म्हणत. डीडी कुशल 
पाणबुड्या होत्या. तो बराि वेळ श्वास रोख ूशकत असे 
आणण बुडी मारूि पासष्ट फूट खोलवर पोहोि ूशकत असे. तो 
भाल्यािे माशािी शशकार करण्यात तरबेज होता. एकदा पैज 
लावूि त्यािे दोि तासाांत भाल्यािे 280 पौंड मासे पकडले.   

मग ते नतघे अगदी घनिष्ट शमत्र झाले. ते स्वत:ला थ्री 
मस्केटीअसस (तीि बांदकुधारी) च्छया धतीवर सी मस्केटीअसस 
(सागरी सैन्य) म्हणवू लागले. जॅक त्याांिा अघोर्षीत कप्ताि 
होता. तो सतत पाणबुड्यािी साधिे सुधारण्यात, अचधक 
कायसक्षम करण्यात व्यस्त राहू लागला. त्यािे पाणबुड्याि े
कपड ेउबदार कसे राहातील यावर काम केले, तसेि पाण्यात 
अचधक खोलवर जाण्यासाठी वजिदार पट्टयाांवरही काम केले. 
शसमॉि ही सागरी सैन्यािी मािद सदस्या होती. तीसुद्धा 
नतघा दोस्ताांसोबत पाण्यात बुडी मारायला जाई, अगदी जााँ 
शमशले गभासत होता तेव्हासुद्धा.  



सी मस्केटीअसस एकमेकाांिा जास्त खोलवर 
जाण्यास, जास्त वेळ श्वास रोखिू धरण्यास वगैरे 
प्रोत्साहि देत. हळूहळू जॅकिा धमक वाढू लागली 
आणण लवकरि तो एका श्वासात पन्िास ते साठ फूट 
खोलवर बुडी मारू लागला.  

सामान्य लोकाांिा अशी कसरत करणे धोकादायक 
असते. पण जॅक आणण सी मस्केटीअसस आपल्या 
शरीराला व्यावसानयक स्पधसकासारखे प्रशशक्षक्षत करत 
होते. त्याांिा कुठली शयसत जजांकायिी िव्हती. त्याांिा 
फक्त जॅकच्छया म्हणण्याप्रमाणे िरमासा बिायि ेहोते.  

 प्रकरण 4 

         पाण्याखाली श्वासोच्छ्वास 

एक अस्सल िरमासा बिण्यासाठी आणण सागरी 
ववश्व समजूि घेण्यासाठी जॅकला पाण्याखाली एका 
श्वासात जास्तीत जास्त वेळ थाांबायि ेहोते. प्रयोग 
म्हणूि त्यािे एका वायु मुखवट्यािा वापर केला. तो 
पाण्याच्छया पषृ्ावर एका ऑजक्सजि टाकीला जोडलेला 
होता.  



जॅकला माहीत होते की पाण्यात जास्त खोलीवर 
ऑक्सीजि घेतला तर तो ववर्षारी बितो. पण त्याकाळी 
पाण्याखाली श्वास घेण्यािा तो एकमेव मागस होता. 
त्यामुळे जॅकला हे माहीत करूि घ्यायि ेहोते की फकती 
खोलीवर ऑक्सीजि ववर्षारी बितो. पाण्याखाली काही 
वेळ रादहल्यावर जॅकला फेफरे आले. त्याि ेओठ थरथरू 
लागले, त्याच्छया पाठीिा कणा वपरगळू लागला. त्यािे 
आपला वजिदार पट्ा उतरवूि टाकूि ददला आणण तो 
बेशुद्ध पडला. त्याि अवस्थेत त्याि ेशरीर पाण्याच्छया 
पषृ्ावर आले आणण तरांगू लागले.   

 ऑक्सीजि ववर्षक्तता 
माणूस पाण्यात जजतक्या खोलवर बुडी मारतो, 

त्याच्छया शरीरावर पाण्यािा दाब नततकाि वाढत जातो. 
जेव्हा तुम्ही तरण तलावात जास्त खोलीच्छया दठकाणी 
बुडी मारता तेव्हा तुमच्छया कािाला दड ेबसतात. हे 
पाण्याच्छया दाबामुळे होते. जास्त दाबामुळे शुद्ध 
ऑक्सीजि रक्तातील ऑक्सीजिला ववर्षारी बिवतो. 
यामुळे माणसाला भ्रम होऊ लागतात, श्वास घेण्यात वा 
ददसण्यात अडिणी येतात. यालाि ऑक्सीजि ववर्षक्तता 
म्हणतात.  

दसुऱ्या वेळी हा प्रयोग करतािा जॅक पाण्यात 45 फूट 
खोलीवर पोहोिला. त्यावेळीही अगदी पदहल्यासारखाि 
प्रकार घडला. आता जॅकला कळूि िकुले की फकती 
खोलीवर गेल्यावर ऑक्सीजि ववर्ष बिते. त्यामुळे हा प्रयोग 
पुन्हा करूि पाहाण्यािी गरज िव्हती. यापुढे ऑक्सीजि 
टाकी वापरायिी िाही, असा निणसय त्यािे घेतला.  

आता जॅकिे आपले 
सारे लक्ष पाण्याखाली 
आपला कॅमेरा सुरक्षक्षत 
ठेवण्यावर कें द्रीत केले. 
त्यािे काििेी एक बरणी 
घेतली. कॅमेरा िालू 
केल्यावर            
त्यािे तो         
हलणार िाही अशा प्रकारे 
बरणीत ठेवला आणण आत 
पाणी शशरू िये म्हणूि 
बरणीि ेझाकण बांद केले.  



1938 च्छया वसांत ऋतूत जॅकिा पदहला 
पाण्याखालील कॅमेरा सजज झाला. पाण्याच्छया तळाला 
जाऊि त्यािे कॅमेरा पाण्याच्छया पषृ्ावर पोहणाऱ्या 
शसमॉिकड ेवळवला आणण कॅमेऱ्यािी िािणी घेतली. 
हा प्रयोग यशस्वी झाला.   

आता लाटाांखाली शक्य नततका वेळ राहाण्यासाठी 
जॅकला एक कारण शमळाले. तो कॅमेऱ्यात कैद करता 
येतील अशा ववलोभिीय दृश्याांच्छया कल्पिा करू लागला. 
त्यासाठी त्याला दीघस काळ पाण्याखाली राहाता यायला हवे 
होते.    

जॅकिे िौदलाच्छया ग्रांथालयात पाणबुडी तांत्रासांबांधी पुस्तके 
वािली. त्यािे िौथ्या शतकात पाणबुडी घांटा वापरणाऱ्या 
प्रािीि ग्रीकाांबद्दल वािले. हे उपकरण ववशाल आकाराि ेहोते 
आणण त्यात अिेक माणसे बसू शकत. त्यािे पाण्यात पोकळ 
िळकाांड्याांच्छया सहाय्यािे श्वास घेणाऱ्या ग्रीक सैनिकाांि ेएक 
चित्र पादहले. हे उपकरण शत्रुांच्छया जहाजाांिा भोके पाडू शकत 
अस.े त्यािे हेल्मेट घातलेल्या आणण अवजड जलरोधी कपड े
घातलेल्या पाणबुड्याांिी अशलकडिी छायाचित्रहेी पादहली.   

पण जॅकला ही उपकरणे फारशी पसांत पडली िाहीत.  



1930 च्छया दशकात, पाणबुड ेपाण्याखाली श्वास 
घेण्यासाठी द्रवरुपी हवेिा उपयोग करू लागले होते. 
पण ऑक्सीजि टाकीवरील पाण्याच्छया जास्त दाबामुळे 
त्याांिा टाकीतील हवेिा प्रवाह हातािे नियांबत्रत करावा 
लागत अस.े अन्यथा, हवा टाकीतूि जास्त वेगािे 
बाहेर पडत असे.   

जॅकला वाटले की हवेिा प्रवाह नियांबत्रत 
ठेवण्यासाठी एक क्तडमाांड रेग्युलेटर (नियांत्रक) असायला 
पादहजे. हा नियांत्रक गरजेपुरतीि हवा पाणबुड्याच्छया 
तोंडापयांत पोहोिवू शकेल.   

जॅकला माशासारखे मुक्तपणे पोहायि ेहोते, पषृ्ावर 
एखाद्या वस्तुला बाांधिू ि घेता. तो पाण्याखालीही 
जमीिीवर घेतो तसाि श्वास घेऊ इजच्छछत होता, 
हवेच्छया प्रवाहािी झडप उघड-बांद ि करता.  

िरमासा बिण्यासाठी जॅकला िवे उपकरण बिवावे 
लागणार होते.  

प्रकरण 5 

युद्धात फ्ाांस 

सप्टेंबर 1939 मध्ये 
जमसिीिे पोलांडवर 
हल्ला केला. दोि 
ददवसाांिी, फ्ाांस आणण 
बिटििे जमसिीववरुद्ध 
युद्ध पुकारले आणण 
दसुरे महायुद्ध सुरू 
झाले.  

सी मस्केटीअससिा वेगळे व्हावे लागले. ताशलयेझला 
फ्ाांसच्छया दरूच्छया भागात जावे लागले. डीडी डोंगराांवर 
खेिर घेऊि जाणाऱ्या सेनिकाांच्छया तुकडीत सामील झाला.  

जॅकच्छया टुलािमधील िौदल जहाजात िेहमी युद्ध 
सराव होत अस.े पण ते आपले क्षेत्र सोडूि अन्यत्र कुठेही 
गेले िाही. भूमध्यसागरात जमसि पाणबुड्या गस्त घालत 
होत्या. त्याांिी सांपूणस फकिाऱ्यावर सुरुां ग पेरले होते.  



एकदा बिटीश टॉपेडो जहाजाच्छया पांख्यािी पाते 
जाडजूड पोलादी ताराांमध्ये फसली. मग जॅक आणण 
त्याच्छया िार कमसिाऱ्याांिी बुडी मारूि, श्वास रोखिू त्या 
तारा पांख्याांपासूि अलग केल्या.  

या कामाला फकत्येक तास लागले. ते सगळे अगदी 
थकूि गेले. पण शवेटी पांखे ताराांच्छया जांजाळातूि मुक्त 
झाले. या घटिेिांतर पाण्याखाली श्वास घेण्याि ेतांत्र शोधिू 
काढण्यािी गरज जॅकला जास्त महत्त्वािी वाटू लागली.  



जूि 1940 मध्ये जमसिीि ेपॅररसवर हल्ला केला. काही 
ददवसाांिी जमसिीि ेशमत्र राष्ट् इटलीिेही फ्ाांसववरुद्ध युद्ध 
पुकारले. आणण टुलॉिवर बााँबफेक सुरू केली. फ्ाांसच्छया 
सरकारिे शरणागती पत्करली. आता फ्ाांस जमसिीच्छया 
ताब्यात होता.   

जॅक फ्ें ि ववरोधक या भूशमगत िळवळीत सामील 
झाला. जमसि सैन्य फ्ें ि जहाजे वापरणार, हे लक्षात घेऊि 
जॅकिे फ्ें ि जहाजाांमध्ये स्फोटके लावली.  

जॅकिे छायाचित्रणाच्छया छांदािा िाांगला वापर केला. त्यािे एक 
गणवेर्ष िोरूि घातला आणण आपण इटाशलयि अचधकारी 
असल्यािी बतावणी केली. या गणवेशात त्यािे िार तास 
इटाशलयि सैन्याच्छया कायासलयात घालवले. या दरम्याि, त्यािे 
त्याांच्छया गुप्त िकाशाांिी आणण कागदपत्राांिी छायाचित्र ेघेतली.  

त्या क्तडसेंबरमध्ये, जॅक आणण शसमॉि याांच्छया दसुऱ्या मुलािा 
जन्म झाला. त्याांिी त्याि ेिाव आपल्या वप्रय शमत्राच्छया, फफलीप 
ताशलयेझच्छया िावावरूि फफलीप असे ठेवले. शसमोि, फफलीप 
आणण जााँ शमशले याांच्छयासह टुलॉिपासूि दरू डोंगराळ भागात 
राहायला गेली. जॅक त्याांिा अधिूमधिू भेटत असे. कुस्टो 
कुटुांबासाठी हा काळ मोठा खडतर होता.  



प्रकरण 6 

                              अॅक्वा-लांग 

1942 साली जॅकिी बदली दक्षक्षण फ्ाांसमधील 
मासेली शहरात झाली. नतथे जमसि आणण इटाशलयि 
सैनिक रस्त्याांवर आणण समुद्रफकिारी गस्त घालत 
असत. बिटि, अमेररका आणण सोजव्हयेत रशशया 
आपल्या देशाला मुक्त करतील अशी आशा फ्ाांसला 
वाटत होती.  

त्या वसांत ऋततू, जॅकिे मासेलीच्छया एका भांगाराच्छया 
दकुािातूि 35 शमशलमीटरिा फफल्म कॅमेरा ववकत घेतला. 
आपल्या एका शमत्राच्छया मदतीिे त्यािे आपल्या 
कॅमेऱ्यासाठी धातू, रबर आणण काििेी एक जलरोधक पेटी 
बिवली. त्याकाळी 35 शमशलमीटरिी फफल्म ही सवासत 
मोठ्या आकारािी फफल्म होती. जॅक आपल्या प्रयोगात 
यशस्वी झाला असता तर तो पाण्याखाली अगदी स्वच्छछ 
छायाचित्र काढू शकला असता.   

सी मस्केटीअर आणण कुस्टो कुटुांबीय पुन्हा एकत्र आले 
आणण जॅक कामाला लागला. आपले शमत्र भाल्यािे माशाांिी 
शशकार करत आहेत, अशी फफल्म बिवायि ेजॅकिे ठरवले.  



उन्हाळा ऋतूभर, जॅकिे पाण्यात बुडी मारूि, श्वास 
रोखिू अिकू छायाचित्र ेघेतली. ऑक्टोबरमध्ये त्यािी 
फफल्म पूणस झाली. त्यािे या फफल्मि ेशीर्षसक ठेवले, 
अठरा मीटर खोल. जर जॅक पाण्याखाली आणखी काही 
काळ राहू शकला असता तर तो आणखी जास्त 
छायाचित्र ेघेऊ शकला असता.   

प्रयोगशाळेत परततािा दोघाांिा या समस्येवर उपाय 
सापडला. मग त्याांिा दसुरा प्रयोग यशस्वी ठरला.  

गग्िि आणण कुस्टो याांिी पेटांटसाठी अजस केला. त्याांिी 
आपल्या या शोधाला अॅक्वा-लांग (जल फुफ्फुस) असे िाव 
ददले. पण िांतर, हे उपकरण सेल्फ कां टेंड अांडरवॉटर बिदीांग 
अॅपरेटस (स्कूबा) या िावािे ओळखले जाऊ लागले.  

त्याांिी बिवलेले पदहले मॉडले अपयशी ठरले. जॅकिे 
पॅररसबाहेर एका िदीत त्यािी िािणी घेतली, तेव्हा 
कळले की हवेिा योग्य प्रवाह राखण्यासाठी त्याला 
सपाट अवस्थेत पडूि राहावे लागत होते.  

वक्तडलाांिी जॅकिा पररिय 
एयर शलजक्वडि ेइांजजिीयर 
एशमल गग्िि याांच्छयाशी 
करूि ददला. एशमल 
आधीपासूिि जॅकला हव्या 
असलेल्या उपकरणावर काम 
करत होते. क्तडसेंबर 1942 
मध्ये ते दोघे पॅररसमध्ये 
भेटले, पाण्याखाली हवेिा 
प्रवाह नियांबत्रत करण्याि े
तांत्र ववकशसत करण्यासाठी.  



जॅक दक्षक्षण फ्ाांसला परतला. त्या उन्हाळ्यात, कुस्टो कुटुांब 
आणण सी मस्केटीअर याांिी समुद्रफकिाऱ्यावर एक घर भाड्यािे 
घेतले. जॅक आतुरतेिे आपले अॅक्वा-लांग येण्यािी वाट बघत 
होता. जूिमध्ये एयर शलजक्वडच्छया इांजजिीयरिी पदहले 
अचधकृत अॅक्वा-लांग डब्यात बांद करूि जॅकला पाठवले.  

जॅकिे इटाशलयि सैन्याच्छया िजरेपासूि दरू एका लहाि 
खाडीत त्यािी िािणी घेतली.  

त्यावेळी शसमॉि मुखवटा आणण िळकाांड ेघालूि 
जॅकसोबत पोहली. ती पाण्याच्छया पषृ्ावरि राहाणार 
होती आणण वरूि जॅकवर िजर ठेवणार होती. काही 
अडिण आल्यास, ती फकिाऱ्यावर उभ्या असलेल्या 
डीडीला इशारा करणार होती आणण डीडी लगेि 
मदतीसाठी धावणार होता.   



फकत्येक वर्षाांपासूि जॅक या क्षणािी वाट बघत होता. 
अॅक्वा-लांगिे अिकूपणे आपले काम केले. आता जॅक 
िरमाशासारखा सहजपणे पोहू शकत होता. तो पाण्यात 
उलटू-पलटू शकत होता, कोलाांट्या मारू शकत होता. हसत 
हसत आपले एक बोट पाण्याच्छया तळाला लावूि तो उलटा 
उभा रादहला. शसमॉिकड ेपाहूि त्यािे आपले हात हलवले. 
नतिेही उत्तरादाखल हात हलवले. या सवस कसरतीांदरम्याि, 
एकदाही हवेिा प्रवाह कमी-जास्त झाला िाही.  

 

जॅकिे खेकड ेनतच्छयाकड ेददले आणण आणखी काही 
पकडण्यासाठी तो खाली गेला. शसमॉि वर आली. नतिे 
खेकड ेखडकावर ठेवले. ते बघूि एक स्थानिक मजच्छछमार 
िकीत झाला. शसमॉििे त्याला त्या खेकड्याांवर िजर 
ठेवायला साांचगतले, म्हणजे ती आणखी खेकड ेआणू 
शकेल. हे ऐकल्यावर त्यािे त्याच्छया हातातील मास े
पकडण्यािा गळ टाकूि ददला. घरी परतल्यावर सगळ्याांिी 
खेकड्याांिी मेजवािी केली आणण अॅक्वा-लांगच्छया योजिेवर 
ििास केली. पुढल्या मदहन्यात, पॅररसवरूि दोि आणखी 
खोके आले. सी मस्केटीयर ते घालायला उतावीळ होते.  

जॅकि ेधाडस वाढले. 
तो पाण्याखाली एका गुहेत 
शशरला. सी मस्केटीयरिा 
त्या गुहेबद्दल जजज्ञासा 
होती. सावधपणे तो 
गुहेच्छया अरुां द बोळात 
शशरला. गुहेि ेछत काटेरी 
खेकड्याांिी आच्छछादिू गेले 
होते. दोि खेकड ेपकडूि 
तो गुहेबाहेर पडला. 
शसमॉििे त्याला भेटायला 
पाण्यात बुडी घेतली.   



त्या उन्हाळ्यात नतघाांिी 
अॅक्वा-लांग घालूि पाण्यात 500 
वेळा बुड्या मारल्या. श्वास 
रोखिू ते आधीपेक्षा फकतीतरी 
जास्त खोलीवर जाऊ शकले. 
खरांतर, ते आपले उपकरण 
आणण शरीर या दोन्हीांच्छया 
मयासदा जोखत होते.   

सी मस्केटीयरिी बुडालेल्या 
जहाजाांिी तपासणी केली. 
त्याांच्छयावर समुद्री तण आणण 
कालवे वाढली होती. डीडीला 
एका जहाजात त्याच्छया 
कप्तािािा कॅमेरा ददसला. डीडी 
त्याच्छया टबमध्ये आांघोळीि े
िाटक करू लागला. ते पाहूि 
जॅकला इतके हसू आले की 
त्याच्छया तोंडातूि हवेि ेिळकाांड े
जवळजवळ सुटलेि.     

जॅकिे ही सगळी गांमत 
आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केली.  

आपण काढलेली काही छायाचित्र ेजॅकिे फ्ाांसच्छया 
िौदलातील अॅडशमरलिा दाखवली. त्याांिी लगेि 
िौदलासाठी दहा अॅक्वा लांग मागवले.  



अिेक वर्षाांिी जॅकच्छया भग्ि जहाज या फफल्मिे 
कान्स फफल्म महोत्सवात प्रेक्षकाांिी वाहवा 
शमळवली. कान्स फफल्म महोत्सव जगातील एक 
प्रनतष्ीत फफल्म महोत्सव आहे.  

प्रकरण  7 

               मयासदा पार 

6 जूि 1944 रोजी, डी डे (आक्रमण ददि) या 
ददवशी दोस्त राष्ट्ाांि ेसैन्य उत्तर फ्ाांसमध्ये िॉमांडी 
प्राांताच्छया समुद्रफकिारी उतरली. ते जमसि सैनिकाांिा 
फ्ाांसबाहेर हटवू लागले.  



सप्टेंबरमध्ये दोस्त राष्ट्ाांिे आणखी सैन्य दक्षक्षण 
फ्ाांसमध्ये पोहोिले. मासेली आणण टुलॉि शहरे मुक्त 
झाली. वर्षस सांपतासांपता सांपूणस फ्ाांस मुक्त झाला. एवप्रल 
1945 मध्ये युरोपात युद्ध समाप्त झाले. जॅक िौदलाच्छया 
कायासलयात काम करू लागला. ताशलयेझला विसांरक्षक 
पदावर काम करण्यास पाठवण्यात आले. यामुळे जॅक 
िाराज होता. त्यािे िौदलाला पटवूि ददले की ताशलयेझ 
पाण्याखाली काम करण्यास जास्त उपयोगी ठरेल.  

िौदलाच्छया परवािगीिे त्याांिी एक समुद्रतळ 
शोधकाांिा गट तयार केला. त्यािा उदे्दश होता, 
पाण्याखाली बुडी मारण्यािी आणण छायाचित्रण करण्यािी 
अचधक िाांगली तांत्र ेववकशसत करणे. सोबति िौदलाच्छया 
सैनिकाांिा पाणबुडीि ेप्रशशक्षणसुद्धा द्यायि ेहोते.  

ताशलयेझ आणण कुस्टोिे डीडी आणण आणखी नतघाांिा 
गटात सहभागी केले. त्यात मॉररस फागोही होता. 
पुढल्या पाि वर्षाांत, टुलॉिच्छया बांदरावर असलेल्या या 
गटाच्छया कायासलयासोबत यांत्राांि ेदकुाि, छायाचित्र 
प्रयोगशाळा, कमसिाऱ्याांि ेनिवास आणण एक सांशोधि 
प्रयोगशाळा स्थापि झाले. एवढेि िव्हे तर गटाजवळ 
एक सागरी जहाज आणण दोि छोट्या िावादेखील होत्या.  



वर्षसभर या गटािे, जमसि सैन्यािे समुद्रफकिाऱ्याजवळ 
पाण्याखाली पेरलेले सुरुां ग हटवण्याि ेकाम केले. सोबति 
त्याांिी ले रुबबस िावािी फ्ें ि पाणबुडी टॉपेडोिी िािणी 
करत असल्यािी घटिा चिबत्रत केली. जॅक निडर होता. 
सहा फूट दरूवर टॉपेडो डागली जाई तेव्हा तो हातात 
कॅमेरा घेऊि त्यािी फफल्म काढत असे.    

1946 मध्ये जॅक आणण डीडी याांिी फ्ाांसच्छया आजव्हयो 
भागातील व्हॉक्लुझ फवाऱ्यािजजक पाण्यात बुडी मारली. 
दर वर्षी मािस मदहन्यात, िदीखालच्छया एका गुहेतूि पाणी 
एक महाकाय फवाऱ्याि ेरुप घेऊि बाहेर उसळत असे. 
यामुळे आजुबाजुच्छया भागाांत पूर येत असे. असे का होते, 
हे जॅकला जाणूि घ्यायिे होते.  

पण गुहेच्छया मुखापासूि िारश ेफूट खाली थांडगार 
शाईसदृश पाण्यात एक अडिण आली. डीडीि ेकपडे पाण्यािे 
भरूि गेले आणण त्याच्छया तोंडातूि श्वास घेण्याि ेिळकाांड े
बाहेर निघाले. जॅकिे आपल्या शमत्रािा हात धरला. जॅकच्छया 
हातातूि मदतीसाठी असलेला दोरखांड सुटण्याच्छया बेतात 
होता. तरीही कसातरी तो डीडीसोबत पषृ्भागावर पोहोिला. 
दोघे मतृ्युच्छया दारातूि कसेबसे बिावले.  



सुरक्षक्षतपणे फकती खोलवर जाता येईल, हे शोधणे 
जॅकला आता जास्त गरजेि ेवाटू लागले. जॅक कां बरेला 
दोर बाांधिू भूमध्यसमुद्राच्छया पाण्यात उतरला. त्यािे 
अांगावर वजिपट्ाही बाांधला, जेणेकरूि तो पाण्याखाली 
जलद जाऊ शकेल. दोराला थोड्या थोड्या अांतरावर 
लहाि-सहाि फलक बाांधले होते. त्यावरूि आपण फकती 
खोलवर पोहोिलो, हे जॅकला कळू शकले असते. त्या 
ददवशी जॅक 297 फूट खोलवर गेला. मग वजिपट्ा 
काढूि तो पषृ्भागावर परतला.  

मॉररस फागो आणखी खोलवर गेला, 385 फूट खोल. 
त्यािवेळी वर िावेत बसलेल्या लोकाांिा अिािक दोराला 
झटके बसणे बांद झाले आहे, हे लक्षात आले. ते तात्काळ 
फागोला वर खेि ूलागले. पण फागो दीडश ेफुटाांवर 
मेल्यागत लटकत होता.  

फागो खपूि खोल गेला होता. एवढ्या खोल गेल्यावर 
पाणबुड्याला धोक्यािा अांदाज येत िाही. गटातील 
साथीदाराांिी फागोला शुद्धीवर आणण्याि ेसगळे प्रयत्न केले, 
पण त्यािा उपयोग झाला िाही.   



जॅक आणण गटातील इतर लोकाांिा आपला शमत्र 
आणण साथीदार अशा प्रकारे गमावल्याि ेफार द:ुख 

झाले. या अिुभवािांतर, त्याांिी पाण्यात खोलवर 
जाण्यािी अांनतम मयासदा तीिश ेफूट एवढी घोर्षीत 
केली. आता हे स्पष्ट होते की यापेक्षा खोल बुडी 
मारणे जीवाला धोकादायक ठरू शकते.     
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             समुद्रावरील जीवि 

काही वर्षाांमध्ये, अॅक्वा लांगिी ववक्री अमेररका, 
कॅिडा आणण युरोपमध्येही होऊ लागली. साहसी 
खेळाांिी आवड असणाऱ्या लोकाांमध्ये स्कूबा डायजव्हांग 
(बुडी) खेळ सवासचधक लोकवप्रय होता. लोकाांिा 
समुद्रतळाि ेजग जाणण्यािी जजज्ञासा होती. 1956 
साली, लाइफ माशसकािे जॅकिे काढलेल्या 
छायाचित्राांसोबत या ववर्षयावर सात पािाांिा मोठा लेख 
छापला होता 



जॅक कुस्टो अिािक एक प्रनतष्ीत व्यक्ती बिला.  

त्यािे िौदलाकड ेएका मोठ्या जहाजािी मागणी 
केली. फ्ें ि िौदलािे त्याला ते स्वत:ि खरेदी 
करण्यास साांचगतले. पण जॅककड ेएवढा पैसा 
िव्हता. सुदैवािे, 1950 साली एका धनिक बिटीश 
राजकारणी आणण व्यावसानयक असलेल्या व्यक्तक्तिे 
जॅकला 140 फूट लाांबीि ेकॅशलप्सो जहाज खरेदी 
करण्यासाठी पैसा पुरवला. कॅशलप्सो सागरी 
प्रवासासाठी ठीकठाक होते, पण त्याि ेिूतिीकरण 
करणे आवश्यक होते.   

यासाठी कुस्टो कुटुांबािे आपले घर ववकले, शसमॉििे 
आपल्या शमत्राांकडूि आणण िातलगाांकडूि पैसा गोळा 
केला. नतिे आपले दाचगिेही ववकले. कुस्टो कुटुांबीय 
कॅशलप्सोवर राहायला गेले. समुद्रावर रोमाांिक आयुष्य 
घालवण्याि ेत्याांि ेस्वप्ि आता सत्यात उतरू लागले.  

कॅशलप्सोला एक शोध वाहि बिवण्यात आले. त्यावर 
एक निरीक्षण डके आणण पाण्याखाली निरीक्षण कक्ष 
होते. जहाजाच्छया तळाला असलेल्या पोलादी घुमटाला 
बाहेर बघण्यासाठी आठ णखडक्या आणण एक बबछािा 
होता. त्यावर पोटावर झोपूि णखडकीबाहेर बघत 
सहजपणे छायाचित्र काढणे शक्य होते. फफल्म 
काढण्यासाठी तो बबछािा अगदी आदशस होता.   



िूतिीकरण केलेल्या कॅशलप्सोमध्ये माल, इांधि, 
पाणी, कायसशाळा, खाद्यपदाथस आणण वैज्ञानिक िमुिे हे 
सगळे सामाि ठेवायला जागा केली होती. त्यात मद्य 
ठेवण्यासाठी तळघरही होते. जॅकिे िौदलातूि तीि 
वर्षाांिी रजा घेतली. त्याला समुद्रतळािा शोध घेण्यात 
शक्य नततका वेळ द्यायिा होता. त्यािे वीस लोकाांि े
कृतीदल बिवले. त्याांत खलाशी, सांशोधक, फफल्म 
बिवणारे आणण अथासत डीडीसुद्धा होते. ताशलयेझ 
टुलॉिमध्येि रादहला. नतथिू तो समुद्रतळािा शोध 
घेणाऱ्या गटाि ेसांिालि करू लागला. शसमॉिही 
आपल्या पतीसोबत कॅशलप्सोमध्येि होती. त्याांिी मुले 
जााँ शमशले आणण फफलीप शाळेच्छया वसतीगहृात राहात 
होते. पण ते त्याांच्छया सुट् टया कॅशलप्सोवरि घालवत.  

24 िोव्हेंबर 1951 रोजी, कॅशलप्सो आपल्या मोदहमेवर 
निघाले. मोहीम आफफ्का आणण आशशयाच्छया दरम्याि 
असलेल्या व दहांदी महासागराला जाऊि शमळणाऱ्या 
ताांबड्या समुद्राच्छया ददशिेे मागसस्थ झाली. जॅक ताांबड्या 
समुद्राला िषे्टेत शाकस  माश्याांिा गरमगरम स्िािािा टब 
म्हणत अस.े प्रवास सुरू होण्याआधीच्छया रात्री आपल्या 
कृतीदलासोबत बसूि जॅकिे मोदहमेिी सजजता जोखली.   

मदहिाभर िालणाऱ्या या मोदहमेिी फफल्म 
बिवण्यात आली.   

युरोप  

पॅररस 

मासेली 

भूमध्यसमुद्र 

आफफ्का  

आशशया 

सुएझ कालवा 

ताांबडा समुद्र   

टुलॉि  



जॅकिे शाकस  मासे आणण िमिमते प्रवाळ खडक चिबत्रत 
केले. त्यािे िव्या सागरी प्रजाती शोधिू काढल्या. सागरी 
तळावरील तेलािा साठा असणारे भाग शोधले. जहाजावरील 
सांशोधकाांिा अभ्यास करता यावा, म्हणूि वेगवेगळ्या 
खोलीांवरील पाण्याि ेिमुिे त्यािे गोळा केले.  

मोदहमेला िाांगलेि यश शमळाले. भववष्यातील अिेक 
मोदहमाांसाठी प्रेरणादायी ठरेल, असे हे पदहलेि यश होते.  

1952 मध्ये, कॅशलप्सोिे मासेलीच्छया फकिाऱ्यापासूि 
थोड्या दरूवर दोि हजार वर्षाांपूवी बुडालेल्या एका ग्रीक 
जहाजाि ेउत्खिि केले. जॅकिे टुलॉिमध्ये समुद्रतळ 
तांत्रज्ञािाि ेकायासलय उभारले. यामागे पाणबुड्याांिा उपयुक्त 
ठरतील अशी उपकरणे आणण तांत्रज्ञाि शोधणे, सुधारणे हा 
उदे्दश होता. 1953 मध्ये जॅकि ेपदहले पुस्तक प्रकाशशत 
झाले. डीडीसोबत शलदहलेल्या द सायलेन्ट वल्डस या 
पुस्तकात अॅक्वा लांगिा ववकास, सागरीतळ सांशोधि गटािी 
ववववध साहसे याांि ेवणसि आहे.  

या पुस्तकाला न्यूयॉकस                        
टाईम्सि ेसवासचधक खपाच्छया                  
पुस्तकाांमध्ये स्थाि शमळाले आणण            
वर्षासअखेरपयांत त्याच्छया पाि लाख                   
प्रती ववकल्या गेल्या. अखेरीस,                   
वीसपेक्षा जास्त भार्षाांमध्ये त्याि े                 
भार्षाांतर झाले आणण त्याच्छया                    
पन्िास लाख प्रती ववकल्या गेल्या.  



1954 मध्ये एका पेट्रोल कां पिीिे जॅकला 
पशशसयि आखातात तेलाच्छया ववदहरी 
शोधण्यासाठी पैसे ददले. पाण्याच्छया 
पषृ्ापासूि 150 फूट खोलीवर खडक फोडणे 
हे सोपे काम िव्हते. त्याच्छया कृती दलाला 
ववर्षारी समुद्री सापाांच्छया झुांडीवरही िजर 
ठेवावी लागत असे. अशा प्रकारि ेकाम 
जॅकला अजजबात आवडत िसे.. पण 
कॅशलप्सोवर होणारा खिस भरूि काढण्यासाठी 
त्याला पैशािी खपू निकड होती.  

जॅकला सागरी तळाच्छया जगावर एक दीघस आणण 
रांगीत फफल्म बिवायिी होती. म्हणूि त्यािे िवीि 
प्रकाश उपकरणे आणण कॅमेरे खरेदी केले. त्यािे एक 
सहाय्यक ददग्दशसक नियुक्त केला आणण कॅशलप्सोिे 
रुपाांतर एका तरांगत्या स्टुक्तडयोमध्ये केले.   

भूमध्यसागरािा हा दौरा जणू एक रांगात आलेली 
मेजवािीि ठरली. ताांबड्या समुद्राच्छया ददशिेे जातािा,  
कृतीदल पते्त खेळत, डकेवर उन्हे खात पडूि राहात 
आणण रात्री उशीरपयांत मेजवािी झोडत. त्यावेळी 
त्याांच्छया गप्पाांिा आणण मद्यप्राशिालाही ऊत येई. 
जहाजावर एक कुत्राही होता, डॅकशांड जातीिा. त्याि े
िाव होते बुले.  



जॅकच्छया िव्या फफल्मि ेिावदेखील सायलेंट वल्डस असेि 
होते. ही फफल्म 1956 मध्ये प्रदशशसत झाली. फफल्म बघणारे 
लोक थक्क झाले. शकेडो लहाि आकाराि ेव्हेल मासे 
पाण्यातूि वर हवेत उसळ्या मारतािा बघूि त्याांि ेश्वास 
रोखले गेले. जो जो िावाच्छया एका मोठ्या मेरू माशाला 
बघूि त्याांिा फार हसू आले. जो जोला उरलेसुरले खाण्यािी 
इतकी सवय झाली होती की तो पाणबुड्याांिा पाठलाग करत 
अस.े त्यामुळे त्याला एक वपांजऱ्यात कैद करूि ठेवावे लागत 
अस.े भुकेल्या शाकस च्छया समूहािे लहािग्या व्हेलिी केलेली 
कू्रर शशकार पाहूि लोकाांच्छया डोळ्यात अश्र ूउभे रादहले.  

या फफल्मिे फ्ाांसच्छया कान्स फफल्म महोत्सवात 
सवोच्छि पाल्म डी’ओर पुरस्कार पटकावला. अमेररकेतही 
या फफल्मला सवोत्तम लघुपटािा अकादमी पुरस्कार 
घोर्षीत केला गेला.  

द सायलेंट वल्डस या फफल्मद्वारे जॅक सांपूणस 
जगातील कल्पिा वश करण्यात यशस्वी झाला.  



प्रकरण 9 

                       समुद्रतळािे जीव वैववध्य 

1957 मध्ये, दक्षक्षण 
फ्ाांसच्छया फकिाऱ्यावर 
वसलेल्या छोट्याशा मोिॅको 
देशाि ेराजे रायनियर ततृीय 
याांिी जॅकसमोर एक प्रस्ताव 
ठेवला. त्याांिी जॅकला मोिॅको 
सागरी म्युझीयमि ेसांिालक 
पद स्वीकारण्याबद्दल 
वविारले. सांिालकपदी 
राहूिही जॅक कॅशलप्सोवर 
आपले काम सुरू ठेवू 
शकणार होता. जॅकिे 
िौदलािा राजीिामा ददला.  

जॅक समुद्रािा जेवढा अभ्यास करू लागला तेवढाि 
त्याला समुद्रववश्वािा गहि बोध होऊ लागला. युरोपीय 
देश आपला सारा किरा भूमध्यसमुद्रात िेऊि 
टाकतात. त्यािे वीस वर्षाांपूवी अभ्यास केलेले 
फकिाऱ्यािजजकि ेपयासवरण, जीवजांतू आणण 
विस्पतीजगत हे मरणपांथाला लागले आहेत, हे देखील 
त्याच्छया लक्षात आले.   

सांिालक बिल्यावर जॅकिे म्युझीयमच्छया मत्स्यालयात 
अिोखे सागरी जीव ठेवले. हे जीव त्यािे आपल्या ववववध 
मोदहमाांमध्ये गोळा केले होते.  



केव्हा िा केव्हातरी मािव पाण्याखाली वस्ती करेल, असे 
जॅकि ेस्वप्ि होते. त्याला वाटे की एक ददवस असा येईल 
जेव्हा लोक कॉन्टीिेन्टल शले्फवर राहू लागतील. शले्फ 
म्हणजे खांडािा काठ असतो जजथे महासागराि ेपाणी उथळ 
असते. पुढे हा काठ उतरत महासागराच्छया तळाला पोहोितो. 
पाण्याखाली जीवि कसे असू शकेल हे जाणूि घेण्यासाठी 
जॅकिे कॉि शले्फ एक, दोि व तीि असे तीि प्रयोग केले.  

1962 मध्ये, कॉि शले्फ एक प्रयोगात दोि पाणबुड े
पषृ्ापासूि सदतीस फूट खाली वस्ती करूि परतले. त्याांि ेघर 
म्हणजे एका शयिकक्षाएवढी मोठी एक कॅप्सूल (खोली) होती.  
होते. त्यात पषृ्ावरूि पांपाद्वारे हवा पोहोित असे. पाणबुड ेया 
कॅप्सूलच्छया फरशीला असलेल्या एका भोकातूि आत-बाहेर 
येऊ-जाऊ शकत.  

कॅप्सूलच्छया आतील हवेिा दाब पाण्याला कॅप्सूलमध्ये शशरू देत 
िसे.  

 आठवडाभर मासेलीच्छया फकिाऱ्यापासूि दरू पाण्याखाली राहूि 
पाणबुड्याांिी आपले काम केले. ते ऐांशी फूट खोलवर बुडी मारत, 
पण आपल्या घरापेक्षा जास्त उांिीवर ते कधीि गेले िाहीत.  

या दरम्याि, ते 80 टक्के ऑक्सीजि आणण  20 टक्के 
िायट्रोजि याांि ेशमश्रण वासाद्वारे घेत होते. हे प्रमाण 
जशमिीवरच्छया हवेतील प्रमाणापेक्षा िेमके उलट होते.   



एक डॉक्टर िेहमी त्याांिी तपासणी करत असे. 
जॅकही बुडी मारूि त्याांिा भेटायला जात असे, कधी 
पत्रकाराांिाही सोबत िेत असे. आठवडाभरािांतर, जेव्हा 
हे पाणबुड ेपाण्याच्छया पषृ्ावर परतले तेव्हा त्याांिी 
तब्येत उत्तम होती.  

जॅकिे शसद्ध केले की मािव पाण्याखाली राहू 
शकतो, काम करू शकतो. त्यािे भववष्य वतसवले की 
ई.स. 2000 पयांत, पाण्याखालील घराांत जलमािव जन्म 
घेतील. ते शस्त्रफक्रयेद्वारे आपल्या मािेवर गील (माशाांि े
श्वसिेंद्रीय) लावतील आणण मैलभर खोल पोहतील. 
जॅकि ेसहाय्यक सांशोधक याला ववज्ञाि काल्पनिका 
म्हणत. पण जॅकच्छया मते, ववज्ञाि काल्पनिका या 
भववष्यात वास्तवात येणाऱ्या गोष्टीांिी पूवससूििा देतात.  

पुढल्या वर्षी, कॉिशले्फ दोि प्रयोग भूमध्यसमुद्रात 
सुदाि देशाच्छया फकिाऱ्यािजजक केला गेला. नतथे प्रवाळ 
खडक होते. यावेळी पाण्याखाली दोि कॅप्सूलिी 
व्यवस्था करण्यात आली. पषृ्ापासूि तेहत्तीस फूट खाली, 
तारामाशाच्छया आकाराच्छया या कॅप्सूल घरात पाि लोक 
आणण एक पाळीव पोपट मदहिाभर रादहले.  

कॉिशले्फ एकच्छया तुलिेत, हे तारामाश्याच्छया आकाराि ेघर 
जास्त मोठे होते. यात पाि खोल्या आणण एक स्वयांपाकघर 
होते. बाहेरि ेदृश्य पाहाण्याकररता याला वतुसळाकार णखडक्या 
होत्या. त्याांच्छया आिाऱ्याांिी एका ट्रीगर माशाला प्रशशक्षक्षत 
केले होते. णखडकीच्छया कािवेर दटिक्या मारल्यावर तो मासा 
फरशीच्छया भोकाजवळ काही खायला शमळेल या आशिेे येत 
अस.े  



जयूल्स व्हिस (1828-1905) 

फ्ें ि कादांबरीकार जयलू्स व्हिसला ववज्ञाि काल्पनिकाांिा जिक 
म्हणतात. त्याांिी आपल्या कथाांमध्ये जया जया तांत्रज्ञािाांिी कल्पिा 
केली, त्याांपकैी अिेक गोष्टी त्याांच्छया मतृ्यूिांतर वास्तवात उतरल्या.  
व्हिसिे आपल्या फ्ॉम अथस टू मूि या पसु्तकात एका रॉकेटसारख्या 
अांतराळयािािे वणसि केले आहे. एका शतकािांतर, िील आमसस्ट्रााँगिे 
अशाि एका अांतराळयािातिू िांद्रावर स्वारी केली. ट्वेंटी थाऊजांड 
लीग अांडर द सी या कथेत त्याांिी वीजेवर िालणाऱ्या पाणबडुीववर्षयी 
वणसि केले. 1869 साली ही फक्त एक पररकल्पिा होती. त्यािे 
आजच्छया टेजर गिसारख्या एका हत्यारािेही वणसि केल ेहोत.े या 
दोन्ही गोष्टी आज वास्तवात उतरल्या आहेत. आज जयलू्स व्हिस 
जगातील दसुऱ्या क्रमाांकािे लेखक आहेत, जयाांिी पसु्तके अिेक 
भार्षाांमध्ये अिवुादीत झालेली आहेत.  

एकदा शसमॉि पाण्यात बुडी मारूि तारामाश्यासारख्या घरात 
गेली. नतिे कृतीदलासाठी रात्रीि ेजेवण बिवले. नतला तो 
अिुभव खपू आवडला. नतथे मद्य होते, सांगीत होते, टीव्ही होता, 
खोल्या वातािुकूशलत होत्या आणण िाांगल्या लोकाांिी सांगत 
होती. रात्री बाहेरि ेप्रवाळ खडक बायोल्युशमिेसन्स या 
रासायनिक फक्रयेमुळे प्रकाश उत्पन्ि होऊि िमकत असत. 



शसमॉि आणण जॅक एकदा आपल्या लग्िािा सव्वीसावा 
वाढददवस साजरा करण्याकररता नतथेि गेले. नतथे शाँपेि होती, 
पण त्यात बुडबुड ेिव्हते. तेथील हवेवर असलेल्या जास्त 
दाबामुळे असे घडले. पाण्याखाली ब्याऐांशी फूटाांवर आणखी 
एक घर होते, डीप केबीि. त्यात दोि पाणबुड ेआठवडाभर 
रादहले. त्याांिी िारश ेफूट खोलवर जाऊि प्रयोग केले. हे घर 
बरेि उष्ण होते आणण त्यात लहाि-मोठ्या गळतीसुद्धा होत्या. 
पण दोघे पाणबुड ेत्यात व्यवजस्थत रादहले. ते हेशलयम आणण 
ऑक्सीजि याांि ेशमश्रण श्वासाद्वारे आत घेत. यामळेु त्याांिा   

                      आवाज हास्यास्पदररत्या मोठा        

                      होत अस.े  

मािव शांभर फूट पाण्याखाली जजवांत राहू शकतो आणण 
त्यापेक्षा जास्त खोलीवर तो कामही करू शकतो, हे जॅकिे 
शसद्ध केले. तेल कां पन्याांसाठी ही मोठीि खबर होती. 
समुद्रतळावर तेल उत्खििाि ेकाम आधीि सुरू झाले होते. 
पाण्याखाली फकती खोल जाऊि काम करणे शक्य आहे, 
यािी मादहती तेल कां पन्याांिा हवीि होती. 1965 मध्ये, 
कॉिशले्फ तीि प्रयोगाांतगसत, सहा जणाांि ेकृतीदल 
पाठवण्यात आले. याांत जॅकिा िोवीस वर्षाांिा मुलगा 
फफलीपसुद्धा होता. फ्ाांसमधील िाइस शहराच्छया 
फकिाऱ्यािजजक समुद्रात एका गोलाकार घरात ते रादहले.  

कॉिशले्फ दोि प्रयोगािी 
एक फफल्म बिवण्यात 
आली. वल्डस ववदाउट सि ही 
फफल्म 1964 साली प्रदशशसत 
झाली. पुन्हा एकदा जॅकिे 
सवसशे्रष् लघुपटािा ऑस्कर 
पुरस्कार पटकावला 



तीि आठवड ेपाण्याच्छया पषृ्ापासूि तीिश े
फुटाांपेक्षा जास्त खोलवर एका िकली तेलाच्छया 
ववदहरीत त्याांिी काम केले. लोक पाण्याखाली 
शारीररकदृष्ट्या खडतर काम करू शकतात की िाही, 
याि ेपररक्षण यातूि केले गेले. पण 98 टक्के 
हेशलयमशमचश्रत हवेत श्वास घेतल्यामुळे पाणबुड्याांच्छया 
िव आणण वास घेण्याच्छया क्षमता बोथट झाल्या. 
त्याांि ेबोलणे इतके उच्छि स्वरात होऊ लागले की 
त्याांिा सांवाद साधणे कठीण झाले. पण हा प्रयोग 
यशस्वी ठरला.  

कॉिशले्फ तीिमधील जीविही चिबत्रत केले गेले. 
पण त्यािा लघुपट बिला िाही.   

पुढे जॅक कुस्टोला टीव्हीवर झळकण्यािी सांधी 
शमळाली.   
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                          दरूचित्रवाणीवरील तारा 
1960 मध्ये केवळ अमेररकेति 5 कोटी दरूचित्रवाणी 

सांि होते. जॅकिे पुस्तके आणण फफल्म या माध्यमातूि 
यश शमळवले होते. पण त्याला जगभरातील लोकाांिा 
सागरािा सुांदर देखावा दाखवायिा होता. दरूचित्रवाणी 
माध्यमातूि हे शक्य होऊ शकले असते.  

एवप्रल 1966 मध्ये, सीबीएस िावाच्छया एका अमेररकी 
प्रसारण कां पिीिे कॉिशले्फ तीिववर्षयी एका तासािा ववशरे्ष 
कायसक्रम प्रसाररत केला. हा कायसक्रम ऑससि वेशलस 
िावाच्छया फफल्म जगतातील कलाकारािे सादर केला. लाखो 
लोकाांपयांत हा कायसक्रम पोहोिला.    



काही काळािांतर, प्रनतस्पधी प्रसारण कां पिी एबीसीिे बारा 
तासाांिा कायसक्रम बिवण्यासाठी जॅकला 42 लाख डॉलर देण्यािा 
प्रस्ताव ठेवला. ही सांधी जॅकिे दवडली िाही.  

खरांतर, पांधरा वर्षे सतत वापरल्यािे कॅशलप्सोिी अवस्था 
वाईट झाली होती. त्यािी बरीि दरुुस्ती करावी लागणार होती.  
जॅकिे त्यात अिेक सुधारणा केल्या. त्यात एक मिुष्य राहू 
शकेल अशा दोि छोट्या पाणबुड्या ठेवण्यासाठी जागा केली. 
या पाणबुड्या हजार फूट खोल जाऊ शकत. याच्छया सहाय्यािे 
समुद्रात खोलवरील सषृ्टीिी स्पष्ट छायाचित्र ेघेणे शक्य होते. 
याव्यनतररक्त जॅकिे पाणबुड्याांि ेिवे पोशाखही खरेदी केले.  

द अांडरसी वल्डस ऑफ जॅक कुस्टो ही फफल्म एबीसीिे 
वर्षासतूि िार वेळा प्रसाररत केली. हे प्रसारण तीि वर्षे 
िालले. िांतर याि ेआणखी िोवीस भाग तयार केले. 
म्हणजे कॅशलप्सोि ेकृती दल पुढिी आणखी काही वर्षे 
समुद्रतळािी छायाचित्र ेकाढणार होते. फफलीप कुस्टोसुद्धा या 
दलात सहभागी होता. त्यािा भाऊ जााँ शमशलेिे दलाच्छया 
आांतरराष्ट्ीय प्रवासाांिी व्यवस्था करत असे.  



1967 साली कॅशलप्सो मोिॅकोतूि निघाले तेव्हा 
बांदरासभोवती असलेल्या कड्याांवरूि िाहत्याांिी शकेडो 
रांगीत कागदाि ेतुकड ेउधळले आणण फुगेही उडवले. 
या फफल्मिा पदहला भाग शाकस  हा 1968 मध्ये 
प्रदशशसत झाला. लोकाांिी त्याि ेखपू कौतुक केले. 
कुस्टोिा एक पाणबुड्या साठ फूट लाांबीच्छया व्हेल 
शाकस वर स्वार झालेला बघूि लोक दांग झाले. 

आगामी वर्षाांमध्ये, कृतीदलािे अलास्कामध्ये सागरी 
पाणमाांजर, फ्लोररडात सागरी गायी आणण 
कॅशलफोनिसयाच्छया फकिाऱ्यावर दोि कोटी जस्क्वड जीव 
याांि ेचिबत्रकरण केले. त्याांिी गॅलापागोस बेटाांवर 
महाकाय घोरपडीांिा अभ्यास केला आणण दक्षक्षण 
आफफ्केत दोि केसाळ सील माशाांिा दत्तक घेतले. 
त्याांिी त्याांिी िावे फक्रस्तोबल आणण पेपीटो अशी 
ठेवली. कॅरेबबयि बेटाांवर जॅक आणण त्याच्छया गटािे, 
गाडलेल्या खजजन्यािा आणण पेरू व बोशलजव्हया याांच्छया 
सीमेवर दटदटकाका सरोवराखाली इन्का जमातीच्छया 
सोन्यािा शोध घेतला.   



सहा ददवसाांिे युद्ध 

जूि 1967 मध्ये इस्रायल आणण शजेारील अरब देशाांत 
युद्ध सुरू झाले. हे युद्ध सहा ददवस िालले. 10 जूिपयांत 
इस्रायलिे इजजप्तकडूि शसिाइ प्राांत ताब्यात घेतला. आता 
ताांबड्या समुद्राच्छया पूवस भागात इस्रायलि ेनियांत्रण 
प्रस्थावपत झाले. पजश्चम भाग इजजप्तच्छया ताब्यात होता.   

ताांबड्या समुद्रात चिबत्रकरण करतािा कॅशलप्सो इस्रायल 
आणण इजजप्त याांच्छया गोळीबारात फसला. एका इस्रायली 
लढाऊ ववमािािे िकूुि जहाजावरि गोळ्या डागल्या. 
त्यामुळे कॅशलप्सोत निजलेले लोक भयभीत झाले.  

पुढल्या दोि मदहन्याांत इजजप्ति ेअचधकारी अिेकदा 
कॅशलप्सोिी तपासणी करूि गेले. त्यामुळे कृतीदल 
अस्वस्थ झाले. इजजप्तच्छया फकिाऱ्यावर कॅशलप्सोला 
थाांबायिी परवािी शमळाली िाही. इजजप्तिे अिेक जहाजे 
बुडवली, जेणेकरूि सुएझ कालव्यािा मागस बांद होईल (हा 
कालवा ताांबडा समुद्र आणण भूमध्यसागर याांिा जोडतो). 
1975 पयांत हा कालवा वाहतुकीस बांदि रादहला. यामुळे 
कॅशलप्सो नतथेि अडकूि पडले. शवेटी जॅक आणण कृतीदल 
दक्षक्षणेकडील हॉिस ऑफ आफफ्केला वळसा घालूि परतले.   

1979 मध्ये इजजप्त आणण इस्रायल याांच्छयात तह 
झाला आणण शसिाइ प्राांत इजजप्तला परत करण्यात 
आला.   



द अांडरसी वल्डस ऑफ जॅक कुस्टो या माशलकेमुळे 
सागरतळाच्छया दनुियेि ेअद्भतू सौंदयस अमेररकी लोकाांच्छया 
घरात अवतरले. या कायसक्रमाला अमाप यश शमळाले. 
कॅशलप्सोि ेकृतीदल ददसण्यात आकर्षसक तसेि धाडसी 
होते. लोकाांिा त्याांिा कॅप्टि जॅक कुस्टोसुद्धा त्याच्छया फ्ें ि 
उच्छिाराांसह आणण प्रशसद्ध लाल लोकरीच्छया टोपीसह 
आवडला. ही माशलका 1976 पयांत, म्हणजे तब्बल आठ 
वर्षे िालली.   
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                                 भावी वपढ्या 

जॅकला फफल्म बिवायला फार आवडत असे. आपल्या 
सुांदर ग्रहाच्छया अवितीववर्षयी जागरुकता निमासण 
करण्यासाठी फफल्म हे त्याला एक सशक्त माध्यम वाटत 
होते. साठ आणण सत्तरच्छया दशकात जगभरातील िद्या, 
सरोवरे आणण समुद्र मािवी मल, किरा, आजण्वक टाकाऊ 
पदाथस याांि ेआगार बिले. जॅक िेहमी आपल्या आवडत्या 
भूमध्यसागराववर्षयी म्हणे, “त्यािा मतृ्यू सवासत आधी 
होईल, यािी मला चिांता वाटते.” 

1973 मध्ये, जगभरातील सागराांिा सांरक्षक्षत 
करण्यासाठी जॅकिे कुस्टो                                
सोसायटीिी स्थापिा केली.                       

जॅक त्यािा अध्यक्ष बिला                      
आणण त्यािा मुलगा फफलीप                   
उपाध्यक्ष. त्याांिी अमेररकी                     
कााँगे्रस आणण इतर सरकारी सांघटिाांकड ेप्रदरू्षण 
रोखण्यासाठी पाऊले उिलण्यािी वविांती केली.  



वर्षस सांपेपयांत, जगभरातील 1,20,000 लोकाांिी कुस्टो 
सोसायटीला आचथसक मदत केली. िार वर्षाांत ही सांख्या 
दपु्पट झाली.  जॅकिे सोसायटीच्छया उदे्दशाांबाबत 
लोकाांमध्ये प्रसार करण्यासाठी आणण देणग्या गोळा 
करण्यासाठी जगभरात प्रवास केला. 1977 साली सांयुक्त 
राष्ट् सांघािे जॅकला त्याच्छया या कामासाठी पयासवरण 
पुरस्कारािे सन्मानित केले.   

जॅकच्छया मत,े एखाद्या माणसाला रोमाांिक आयुष्य 
जगण्यािी सांधी शमळते तेव्हा त्यािे साऱ्या जगाला 
आपल्या अिुभवाांमध्ये सामावूि घेणे, हे त्याि ेकतसव्य 
बिते.   

   जॅक जगभरात प्रवास करूि आपले कतसव्य पार पाडत होता 
तेव्हा त्याला एक भयांकर बातमी कळली. पोतुसगालमध्ये टॅगस 
िदीत आपले सागरी ववमाि उतरवत असतािा फफलीपला 
अपघात झाला होता. स्फोट होऊि ववमािािा िक्कािरू झाला 
होता. तीि ददवस फफलीपिा थाांगपत्ताही लागला िाही. शसमॉि 
आणण जााँ शमशलेसोबत जॅक आतुरतेिे वाट पाहात होता. शवेटी 
त्याला ती द:ुखद बातमी शमळालीि. फफलीपिा मतृ्यू झाला 
होता. त्याच्छया कुटुांबािे पोतुसगालच्छया फकिाऱ्यापासूि पांिवीस 
मैल दरू समुद्राति त्यािे दफि केले.  

जााँ शमशलेिे फफलीपच्छया                            
कुस्टो सोसायटीच्छया                                 
सवस जबाबदाऱ्या पुढे                                
साांभाळल्या.   

जॅकला हा मोठाि                                           
धक्का होता. या                                    
घटिेिांतर, सावसजनिक                            
स्तरावर बोलतािा                                               
त्यािे आपल्या या वप्रय                           
मुलाबद्दल कधी                                 
अवाक्षरही काढले िाही.                               



यािांतर जॅकिे स्वत:ला आपल्या कामात झोकूि ददले. 
त्यािे अॅमेझॉि आणण शमशसशसपी िद्याांिा शोध प्रकल्प 
हाती घेतला. प्रशसद्ध शोधप्रवाशाांिी शोधलेले मागस त्यािे 
पुन्हा प्रिशलत केले.  

जॅकला हे मान्य िव्हते. तो अिेक देशाांच्छया प्रमुखाांिा 
भेटला. त्यािे दहा लाख सवससामान्य लोकाांच्छया सह्या 
गोळा केल्या. “उत्खििासाठी मािवािी िजर गेली असां 
हे शवेटिां दठकाण आहे. कदाचित उत्खििापासूि मुक्त 
असे हे पदहलांि दठकाण ठरू शकतां.” 

स्वाभाववकि होते की जॅकला या ववर्षयावरही एक 
फफल्म बिवायिी होती. जगभरातील वेगवेगळ्या 
खांडाांतील सहा मुलाांसोबत त्यािे अांटाजक्टसक खांडािा 
प्रवास केला. नतथे त्याांि ेस्वागत िार कुबड आलेल्या 
व्हेल माशाांिी केले, जणू काही ते मासे त्याांच्छया 
सांकेतािीि वाट पाहात होते. जॅक आणण त्या मुलाांिी 
नतथे एक इग्लू बाांधले.   

1990 च्छया सुरुवातीला जॅक आपल्या आयुष्याच्छया 
आठव्या दशकात होता. तो सेवानिवतृ्त होण्यासाठी सजज 
होता? अजजबात िाही. जगभरातील मोठ्या तेल कां पन्या 
आणण देश अांटाजक्टसक खांडावर खनिजे आणण तेलाि े
उत्खिि करण्यास उत्सुक        होते.  

 

शसमॉिलाही तरूण 
मुलाच्छया मतृ्यूि ेअपार 
द:ुख झाले होते. नतिे 
आपले आयुष्य 
कॅशलप्सोतील आपल्या 
खोलीपुरते बांददस्त करूि 
घेतले. 1990 साली 
ककस रोगािे नतिा मतृ्यू 
झाला. वर्षसभरािे, जॅकिे 
फॅ्न्साइि दट्रप्लेटशी लग्ि 
केले. तो नतला गेल्या पांधरा 
वर्षाांपासूि ओळखत होता.   



या फफल्मच्छया प्रती अमेररकी कााँगे्रस आणण सवोच्छि 
न्यायालयाच्छया प्रत्येक सदस्याला पाठवण्यात आल्या. जॅकि े
प्रयत्न फळाला आले. अांटाजक्टसकमध्ये व्यक्तक्तगत ववकासावर                                              

             निबांध आले. आता नतथे फक्त सांशोधि   

             करता येऊ शकते.  

2001 मध्ये जगभरातूि वेगवेगळ्या खांडाांतूि 
आलेल्या पाि मुलाांिी राष्ट्सांघात भावी वपढ्याांच्छया 
हक्काांच्छया ववधेयकाांि ेवािि केले.   

जॅक कुस्टोकडूि प्रभाववत झालेल्या एका फ्ें ि 
स्वयांसेवकािे हे ववधेयक सांमत होण्यासाठी आवश्यक 
सहा हजार सह्या गोळा केल्या.   

            1991 साली जॅकिे सांयुक्त राष्ट्सांघाला      

            वविांती केली की त्याांिी भावी    

            वपढ्याांच्छया हक्काांिी एक सिद बिवावी. 
त्याला जगभरातील लोकाांिा जागरूक करायि ेहोते. 
पयासवरणसांबांधी समस्याांवर उपाय शोधला िाही तर 
आपल्या मुला-िातवाांिा खपू त्रास सहि करावा लागेल.  

   कुस्टो सोसायटी आणण इतर सांस्थाांिी जगभरातूि लाखो 
कागदपत्र ेगोळा केली. जॅकच्छया मते, ववशुद्ध आणण स्वच्छछ 
पथृ्वी, हा भावी वपढ्याांिा हक्कि होता. 1997 मध्ये या 
हक्क ववधेयकािा मसुदा राष्ट् सांघाच्छया सामान्य सभेत सादर 
केला गेला. त्याि वर्षी जॅकला ह्रदयववकारािा झटका आला. 
आपल्या सत्त्याऐांशीव्या वाढददवसाच्छया दोि आठवड्याांिांतर 
पॅररस येथील घरात त्यािा मतृ्यू झाला.  



व्यापक दृवष्टकोिातूि बनघतले तर जॅक कुस्टोि ेकाम 
कधीही ि सांपणारे आहे. त्याच्छया मागे उरलेले लोक ते 
निरांतर पुढे िालवत आहेत. जॅकिी दसुरी पत्नी फॅ्न्साइि 
कुस्टो सोसायटीिी अध्यक्ष बिली. त्याांिा मुलगा जााँ 
शमशलेिे जॅकवर एक पुस्तक शलदहले. तो लघुपटसुद्धा 
बिवतो.   

जॅक आणण फॅ्न्साइि याांिा दोि मुले झाली – डायिे 
आणण वपयेर-इव. वपयेर कुस्टो सोसायटीिी एक शाखा, 
कुस्टो पाणबुड,े यािी मुख्य कायसकारी अध्यक्ष बिली. ही 
सांस्था सागरी जीवाांच्छया सांरक्षणासाठी जगभरात 
पाणबुड्याांिी एकजूट करण्याकररता काम करते.  

कॉिशले्फ प्रयोगाांिा पन्िास वर्षे झाल्यावर जॅकिा 
िातू फेबबयििे पाण्याखाली साठ फूटाांवर एक 
मदहन्यापेक्षा जास्त काळ व्यतीत केला.  



1996 मध्ये, जॅकच्छया लाडक्या कॅशलप्सो जहाजाला 
शसांगापूरमध्ये एका पडावािे धडक ददली आणण या 
दघुसटिेत कॅशलप्सो बांदरात बुडाले. पण कुस्टो 
सोसायटीिे लगेि कृती करूि त्याि ेभाग बाहेर 
काढले आणण फ्ाांसमध्ये िेले. सोसायटीला आशा 
वाटते की नतथे जहाजािी दरुुस्ती होईल आणण 
कॅशलप्सो िव्या वपढीला समुद्रावर प्रेम करायला, 
त्याि ेसांरक्षण करायला सदोदीत स्फूती देईल.    



जॅक कुस्टोिा आयषु्यपट 

1910 – 11 जूि रोजी फ्ाांसमधील सेंट आांदे्र द कबझॅक येथे जन्म.   

1914 – ड्यवूवले येथील समदु्रफकिारी असलेल्या ररसॉटसवर पोहायला शशकला.  

1920 – कुटुांबािे न्ययूॉकस ला स्थलाांतर. नतथे व्हरमााँट राजयात उन्हाळी शशबबरात सहभागी.  

1923 – फ्ाांसला परतला. आपला पदहला मवू्ही कॅमेरा खरेदी केला.  

1930 – फ्ाांसच्छया िौदलात भती झाला.  

1936 – वक्तडलाांच्छया स्पोट्सस कारमध्ये व्हॉजेस पवसतराांगेत अपघात. पदहल्याांदाि गॉगल घालिू पाण्यात बडुी.  

1937 – शसमॉि मेलक्योरशी लग्ि.  

1943 – सॅिरीिजजक जगातील पदहल्या अॅक्वालांगिी िािणी.  

1945 – सागरी सांशोधि गटािी स्थापिा.  

1950 – कॅशलप्सोिी खरेदी.  

1953 – फे्डररक ड्यमूासोबत आपले पदहले पसु्तक “द सायलेन्ट वल्डस”िे प्रकाशि.  

1956 – “द सायलेंट वल्डस” फफल्म प्रदशशसत. प्रेक्षकाांिा उदांड प्रनतसाद.  

1957 – मोिॅकोच्छया सागरी ववज्ञाि म्यझुीयमच्छया सांिालकपदी नियकु्ती. िौदलातिू सेवानिवतृ्ती.  

1962 ते 1965 – कॉिशले्फ एक, दोि व तीि हे प्रयोग.  

1968 – द अांडरसी वल्डस ऑफ जॅक कुस्टोिे प्रदशसि.  

1973 – कुस्टो सोसायटीिी स्थापिा.  

1979 – जॅकिा धाकटा मलुगा फफलीपिा पोतुसगालमध्ये मतृ्य.ू  

1985 – राष्ट्ाध्यक्ष रोिाल्ड ररगििे जॅकिा प्रेसीडजेन्शयल मेडल ऑफ ऑिर देऊि सन्माि केला.  

1990 – शसमॉििा ककस रोगािे मतृ्य.ू  

1991 – फॅ्न्साइि दट्रप्लेटशी लग्ि.  

1996 – शस ांगापरूच्छया बांदरात कॅशलप्सो बडुाली.  

1997 – पॅररसमध्ये मतृ्य.ू  



आांतरराष्ट्ीय कालािकु्रम 

1910 – बॉय स्काउटिी स्थापिा.  

1912 – 15 एवप्रल रोजी टायटॅनिक जहाज बडुाले.  

1914 – पदहले महायदु्ध सरुू.  

1918 – पदहले महायदु्ध समाप्त. यरुोपात स्पॅनिश फ्लिूी साथ. पढुल्या दोि वर्षाांत पन्िास कोटी लोकाांिा सांसगस.  

1920 – बाँड-एड (जखमेवर लावण्यािी पट्ी) िा शोध.  

1928 – अलेक्झाांडर फ्लेंशम ांगिे पेनिशसशलििा शोध लावला.  

1931 – न्ययूॉकस मध्ये एम्पायर स्टेट इमारत उभारण्यात आली.  

1937 – पदहली स्त्री वमैानिक एमेशलया इयरहाटसिे अटलाांदटक सागरापशलकड ेउड्डाण केले आणण त्यात ती िाहीशी झाली.  

1939 – पोलांडवर जमसिीिा हल्ला. दसुरे महायदु्ध सरुू.  

1945 – अमेररकािे दहरोशशमा आणण िागासाकीवर अणुबााँब टाकले. दसुरे महायदु्ध समाप्त.  

1948 – इस्रायलिी एक राष्ट् म्हणूि स्थापिा.  

1956 – एजल्व्हस पे्रस्लीिे गीत हाउां ड डॉग लोकवप्रय झाल.े  

1967 – इस्रायल आणण इजजप्त, शसरीया, जॉडसि याांच्छयात सहा ददवसाांिे यदु्ध.  

1971 – फ्लोररडामध्ये वॉल्ट क्तडस्िे वल्डसिी सरुुवात.  

1977 – जॉजस लकुासिी फफल्म स्टार वॉसस प्रदशशसत.  

1984 – जगातील पदहला सेल फोि मोटोरोला डायिा 8000 एक्सिी ववक्री सरुू. यािे वजि होत ेदोि पौंड आणण फकांमत 3,995 डॉलर. 
1990 – दक्षक्षण आफफ्कामध्ये िेल्सि मांडलेा  याांिी सत्तावीस वर्षाांिी तरुुां गातिू मकु्तता.  

1997 –डायिा, वप्रन्सेस ऑफ वेल्सिा पॅररसमधील कार अपघातात मतृ्य.ू   
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